Referat af møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd
Onsdag d. 18. august 2021 kl. 16.00- 19 i Sønderholm
Til stede: Peter Stoffersen, Mads Sølver Pedersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Leif Jensen, Helle
Bang, Gerda Buus Larsen, Rikke Sommer Eriksen, Jørn Skøtt Andersen, Peter Asboe-Hermansen, Karen
Eskesen, Annee Bonde.
Fraværende: Lotte Lyngby
Kl. 16:00 Velkommen
• Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.
Til drøftelse:
• Indkøb af den nye højskolesangbog
o Det besluttes at indkøbe 160 stk af den nye højskolesangbog (19. udgave). Priser for tryk
undersøges inden bestilling.
• Evaluering af beslutning om genåbning af kirkecenter
o Et forretningsudvalg skal tilføjes til Forretningsordenen for Menighedsrådet.
• Corona-restriktioner: Status på de aktuelle restriktioner, og hvilke arrangementer, det er muligt
at afholde og hvordan
o Ikke aktuelt, da (næsten alle) restriktionerne er ophævet.
• Kunst i byen (Sønderholm)
o Den indkomne ansøgning om 2500 kr til ”Kunst i Byen” (Sønderholm) vil blive behandlet
på et kommende møde.
• Gennemgang og godkendelse samt underskrift (formand og kasserer) af kvartalsrapport for 2.
halvår 2021.
o Kvartalsrapporten er godkendt og underskrevet.
• Underskrift af regnskabsinstruks (formanden har underskrevet). Andre rådsmedlemmer samt
personale, som må bruge penge, skal også underskrive.
o Regnskabsinstruksen er underskrevet af de relevante, tilstedeværende personer.
Til orientering:
• Nyt fra formanden
o Der er orienteringsmøde om valg til provstiudvalget og stiftsrådet d. 26. august
o Kirkens Korshær søger frivillige til et nyt projekt kaldet ”Fællesskabet” på Restrup
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Kærvej. Henvendelsen videregives til Seniorerne, og Kirkens Korshær opfordres til at
indsende et tekststykke til kirkebladet om deres aktiviteter.
Kirkecenter/sognegård
o Oticon har besigtiget lyd- og billedanlægget i Frejlev kirkecenter. De har lavet justeringer
og vender derudover tilbage med et forslag til yderligere forbedringer.
o Nyt kontor i Frejlev Kirkecenter er etableret.
o Der er indkøbt dispensere til håndsprit til Sønderholm og Frejlev.
o Priser for forplejning i sognegård/kirkecenter skal opdateres.
Nyt fra kontaktpersonen
o Ny kirkesanger er startet.
o Låsen til kirke-og kulturmedarbejders nye kontor skiftes til systemlås, og nye gardiner
indkøbes.
Nyt fra kirkeværgerne
o Frejlev: Opgaver, som er vedtaget på tidligere møder, er udført undtagen reparation af
kvaderfuger.
o Frejlev: Vi har modtaget en klage over, at kirkeklokkerne ringer timeslag om natten.
Klagen er taget til efterretning, og emnet vil blive diskuteret på næste møde.
o Der skal laves en køreplan for den indvendige renovering af Frejlev Kirke i samarbejde
med arkitekt og konservator.
o Sønderholm: Opgaver, som er vedtaget på tidligere møder, er udført eller igangsat.
Nyt fra udvalgene
o Orientering fra Kirke- og kirkegårdsudvalget: Vedtagne opgaver er igangsat.
o Turudvalg: Medlemmer af menighedsråd og ansatte inkl. partner inviteres på fælles
studietur fra kl. 9.30 til kl 20 d. 10. oktober, 2021. Invitation følger.
Nyt fra præsterne
o Punktet udgår
Nyt fra medarbejderrepræsentanten
o Punktet udgår
Eventuelt
o Forpagtningsaftale er fornyet med 5 år
Godkendelse af mødereferat
o Punktet udgår
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Ved underskrift godkendes referatet
Navn
Dato

Underskrift

Peter Stoffersen
Mads Sølver Pedersen
Povl Thomsen
Jens Pedersen
Leif Jensen
Helle Bang
Karen Eskesen
Gerda Buus Larsen
Peter Asboe-Hermansen
Rikke Sommer Eriksen
Lotte Lyngby

-

-

Jørn Skøtt Andersen

Menighedsrådsmøde Sønderholm-Frejlev 18.august 2021 Referat

Side 3 af 3

